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Anexo a Lei Municipal n° 736 de 27/01/21, que “ESTABELECE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
Anexo III 

Das Atribuições dos Cargos em Comissão – Administrativo 
 

1 - Do Coordenador Jurídico  (CCA I) 
 
Atribuições: Prestar assessoria jurídica direta e imediata a presidência da Câmara e aos 
demais órgãos do legislativo municipal; coordenar, delegar e/ou executar as atividades da 
procuradoria jurídica e ouvidoria e suas atribuições; representar a Câmara em juízo ou fora 
dele, quando pra isso for credenciado; desenvolver estudos jurídicos das proposições em 
exame nas comissões permanentes e especiais, unificando entendimentos quanto à 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa, bem como 
sua compatibilidade com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento 
anual; comparecer a todas às reuniões para as quais foi convocado ou designado; 
apresentar semanalmente, em reunião convocada, os estudos sobre as proposições que 
lhe foram distribuídas; exercer outras atividades correlatas; defender a inviolabilidade do 
mandato dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos; emitir, ao ser solicitado, 
parecer jurídico sobre processos e matérias em tramitação ou do interesse do legislativo; 
manifestar-se sobre a legalidade de processos de aposentadoria de servidores da Câmara 
e sobre os de ordem administrativa, quando solicitado; orientar a mesa diretora quando da 
tomada de decisões; promover a defesa da Câmara quando ela for ré, assistente ou 
oponente, em qualquer foro ou instância; propor as ações judiciais cabíveis para defender 
em juízo os interesses da Câmara; propor a aquisição de livros e revistas de cunho jurídico 
e demais atribuições previstas na estrutura administrativa e afins. 
 
2 - Do Coordenador  De Controle Interno  (CCA I) 
 
Atribuições: Coordenar as atribuições do controle interno e controle de gestão e 
transparência; avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução 
dos programas de governo e do orçamento do poder legislativo; fiscalizar a legalidade dos 
resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
da Câmara; avaliar e propor o aprimoramento do controle dos direitos e haveres do poder 
legislativo municipal; examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, 
inclusive as notas explicativas e relatórios da entidade; exigir o fiel cumprimento das leis e 
outros atos normativos, inclusive os oriundos do próprio poder legislativo municipal, pelos 
órgãos da Câmara; verificar e aprimorar o controle contábil, financeiro, orçamentário, 
operacional e patrimonial da Câmara, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
razoabilidade, aplicação das subvenções, contribuições e auxílios, determinando os 
aprimoramentos necessários; acompanhar a situação físico-financeira e orçamentária dos 
projetos e das atividades constantes nos orçamentos do poder legislativo; determinar, 
acompanhar e avaliar a execução de auditorias; elaborar e manter atualizado o plano de 
contas único para a Câmara; analisar e enviar a prestação de contas anual do presidente 
da Câmara a ser encaminhada ao tribunal de contas do estado; orientar e expedir atos 
normativos concernentes a ação do controle interno do poder legislativo e demais 
atribuições previstas na estrutura administrativa e afins. 
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3 - Do Coordenador de Finanças e Orçamento (CCA I) 
 
Atribuições: Coordenar as atribuições do setor de contabilidade, setor de recursos 
humanos e setor de tesouraria; prestar assessoramento a presidência, à mesa executiva e 
aos demais servidores sobre matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e 
tributária; coordenar as atribuições do compilar informações de ordem contábil para orientar 
decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou 
orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer 
levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e 
assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar demonstrativos 
contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; 
orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil – financeira; preparar 
relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; orientar, do 
ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas 
para uso dos servidores de contabilidade; assessorar a comissão permanente de finanças 
e orçamento sobre a matéria orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias 
referentes à remuneração dos servidores; atualizar-se quanto à efetiva realização de 
despesa e repasses no âmbito do poder legislativo com vistas ao cálculo de despesa e 
limites constitucionais ou legais que a Câmara esteja sujeita; elaborar e emitir relatórios 
contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e formalidades da 
legislação, bem como em atendimento a determinações da presidência; assessorar as 
áreas técnicas na construção e manutenção do portal transparência do legislativo; executar 
outras tarefas correlatas; gerar programas de outros órgãos públicos que necessitem de 
dados contábeis e outros programas que vierem a ser implantados e demais atribuições 
previstas na estrutura administrativa e afins. 
 
4 - Do Assessor de Compras (CCAII) 
 
Atribuições: Promover, apoio e acompanhamento à realização de licitações para compra 
de materiais e contratação de serviços necessários às atividades da Câmara; executar 
atividades relativas à gestão de material e patrimônio, em conjunto com o setor de 
almoxarifado e patrimônio; dar apoio técnico e administrativo à comissão permanente de 
licitação e ao pregoeiro, caso aplicável; propor e promover política de compras da Câmara; 
coordenar serviços de padronização de materiais e insumos; normatizar atividades de 
aquisição e distribuição de materiais e insumos e sua implementação; elaborar minutas de 
contratos, convênios, termos de parcerias, aditivos, licitação e demais contratos 
administrativos, submetendo a procuradoria jurídica e controle interno para análise; prever 
as aquisições de materiais e serviços de acordo com as especificações das unidades; 
efetuar estudos para simplificação de tipos de materiais; verificar, antes da aquisição de 
material, se o mesmo não encontra em estoque no almoxarifado e demais atribuições 
previstas na estrutura administrativa e afins. 
 
 
5 - Do Gerente Administrativo (CCAIII) 
 
Atribuições: Coordenar, supervisionar e executar as atribuições dos setores de 
almoxarifado, setor de arquivo e digitalização, setor de copa, setor de informática, setor de 
manutenção, setor de protocolo e recepção, setor de segurança e setor de transportes; 
promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua 
responsabilidade; exercer a orientação e gerenciamento dos trabalhos da unidade que 
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dirige; promover a divisão racional de atividades e trabalhos entre as equipes de sua área 
de atuação, assegurando o acompanhamento e controle de resultados e prazos, 
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução; apresentar ao superior 
imediato, na época própria, programa de trabalho da unidade sob sua direção; despachar 
diretamente com o superior imediato; apresentar ao superior imediato, na época própria, 
relatório das atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para melhoria dos 
serviços; despachar e visar certidões sobre assuntos de sua competência; proferir 
despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao nível de direção 
imediatamente superior e despachos decisórios em processos de sua competência; 
providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das atividades da 
unidade que dirige; propor ao superior imediato a realização de medidas para apuração de 
faltas e irregularidades; justificar faltas e atrasos dos servidores lotados no órgão sob sua 
direção, nos termos da legislação; propor a aplicação de medidas disciplinares; fazer 
cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal sob sua responsabilidade; remeter 
ou fazer remeter ao arquivo geral os processos e papéis devidamente ultimados e requisitar 
os que interessem à unidade que dirige; zelar pela fiel observância e execução da presente 
Lei e das instruções para execução dos serviços sob sua responsabilidade; desempenhar 
outras atribuições que lhe forem determinadas pelo titular do órgão e afins. 
 
6 - Do Gerente Legislativo (CCAIII) 

 
Atribuições: Coordenar, supervisionar e executar as atribuições dos setores de plenário 
legislativo e secretaria legislativa; promover, por todos os meios ao seu alcance, o 
aperfeiçoamento dos serviços sob sua responsabilidade; exercer a orientação e 
coordenação dos trabalhos da unidade que dirige; promover a divisão racional de atividades 
e trabalhos entre as equipes de sua área de atuação, assegurando o acompanhamento e 
controle de resultados e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de 
execução; apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de trabalho da 
unidade sob sua direção; despachar diretamente com o superior imediato; apresentar ao 
superior imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade que dirige, 
sugerindo providências para melhoria dos serviços; despachar e visar certidões sobre 
assuntos de sua competência; proferir despachos interlocutórios em processos cuja 
decisão caiba ao nível de direção imediatamente superior e despachos decisórios em 
processos de sua competência; providenciar a organização e manutenção atualizada dos 
registros das atividades da unidade que dirige; propor ao superior imediato a realização de 
medidas para apuração de faltas e irregularidades; justificar faltas e atrasos dos servidores 
lotados no órgão sob sua direção, nos termos da legislação; propor a aplicação de medidas 
disciplinares; fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal sob sua 
responsabilidade; remeter ou fazer remeter ao arquivo geral os processos e papéis 
devidamente ultimados e requisitar os que interessem à unidade que dirige; zelar pela fiel 
observância e execução da presente lei e das instruções para execução dos serviços sob 
sua responsabilidade; desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo 
titular do órgão e afins. 
 
6A - Do Assessor Jurídico (CCAIV) (2*) 
 
Atribuições: Do Assessor Jurídico (CCA IV) Atribuições: assessorar o Procurador Jurídico 
e o Coordenador Jurídico em assuntos de natureza jurídica e legal; zelar pela observância 
dos princípios norteadores da Administração Pública e demais ordenamentos jurídicos; 
acompanhar procedimentos judiciais e administrativos internos e externos, em todas as 
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instâncias e áreas relacionadas à pasta; supervisionar fatos e atos jurídicos relativos ao 
patrimônio da Câmara; emitir pareceres, despachos e informações de caráter jurídico nos 
assuntos que são submetidos a seu exame; providenciar e acompanhar, diariamente, a 
publicação dos atos administrativos e jurídicos e de matérias de interesse do Município e 
da Câmara Municipal; participar de audiências públicas extrajudiciais quando solicitado pelo 
Coordenador da pasta; acompanhar a tramitação de documentos jurídicos em cartórios, 
órgãos e entidades públicas em geral; prestar informações e subsídios ao Coordenador nas 
ações e feitos de interesse da Câmara; prestar informações às Coordenadorias no tocante 
à situação dos processos administrativos; participar de reuniões internas e externas 
pertinentes à Câmara; assessorar na elaboração, revisão e exame de anteprojeto de lei, 
decretos, contratos, Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Carapebus Mesa 
Executiva – MESA - Período Administrativo/Legislativo 01/01 a 31/12/22 Praça Matriz nº 19 
– Centro – Carapebus – RJ - CEP.: 27.998-000 Tel. 22.2768.3131 – E-mail: 
camara@carapebus.rj.leg.br / Site: www.camara.rj.leg.br convênios e congêneres, 
instruções normativas e demais instrumentos legais; compilar e organizar ementários de 
leis, decretos, portarias, instruções normativas e julgamentos de interesse da Câmara 
Municipal e demais atribuições definidas pelo coordenador da pasta. 

 
7 - Do Assessor de Almoxarifado e Patrimônio (CCA IV) 
 
Atribuições: Realizar e acompanhar as atividades de recepção, estocagem, manipulação 
e saída dos bens ou produtos adquiridos pela Câmara; planejar e organizar a disposição 
do patrimônio, facilitando sua identificação, localização e eventual manuseio; orientar a 
equipe do almoxarifado quanto aos aspectos técnicos dos produtos e procedimentos para 
manuseio; examinar a qualidade dos produtos adquiridos, verificando se estão conforme a 
descrição no processo de compras; notificar no ato do recebimento das mercadorias o setor 
responsável por compras e de licitação caso as mercadorias não condigam com as 
especificações do processo de compra; realizar e manter atualizado o inventário geral do 
almoxarifado e do patrimônio; registrar o uso e as perdas de estoque ou de equipamentos 
de manuseio; manter estoques mínimos de materiais indispensáveis ao bom andamento 
das atividades cotidianas; executar outras atribuições determinadas pelo presidente, 
relacionadas à sua área de atuação e demais atribuições previstas na estrutura 
administrativa e afins. 
 
8 - Do Assessor da Mesa Executiva (CCA IV) 
 
Atribuições: Assessorar exclusivamente a presidência na condução, desenvolvimento, 
preparação e demais situações correlatas as atividades políticas e de confiança à 
autoridade nos trabalhos da mesa executiva; assessorar a mesa executiva nas sessões 
plenárias ordinárias e extraordinárias, quando couber; assessorar na análise de 
documentos disponibilizados pelo executivo municipal e assessorar nas demais 
atribuições previstas na estrutura administrativa e afins. 
 
 
9 - Do Assessor de Transportes (CCA IV) 
 
Atribuições: Conduzir veículo automotor oficial da Câmara; manter o veículo em perfeita 
condição de funcionamento, comunicando qualquer defeito no veículo, não transitando 
com o mesmo até que se realize o conserto; fazer reparos de emergência; zelar pela 
conservação do veículo, promovendo o abastecimento de combustível, água e óleo do 
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veículo, providenciando a lubrificação, quando indicada, verificando o grau de densidade 
e nível da água de bateria, bem como a calibragem dos pneus; checar diariamente o 
sistema de freios e o nível de óleo do motor; verificar o funcionamento do sistema elétrico; 
transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a 
segurança dos mesmos; executar o serviço de transporte que lhe for atribuído; coordenar, 
observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo;  realizar 
anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da 
quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários 
percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle; 
obedecer a sinalização de trânsito e a velocidade indicada; recolher o veículo à garagem 
ou local destinado ao término da jornada de trabalho; realizar o controle de combustível, 
itinerário entre outras; executar outras tarefas correlatas e demais atribuições previstas 
na estrutura administrativa e afins. 
 
10 - Do Assessor de Comunicação (CCA IV) (*1) 
 
Atribuições: Desenvolver, planejar, e executar os serviços de relações públicas da 
Câmara; providenciar a cobertura jornalística das atividades e de atos de caráter público da 
Câmara; auxiliar a presidência na redação de matérias jornalísticas a serem divulgadas 
pela Câmara;  elaborar o noticiário oficial da Câmara, promovendo a sua divulgação através 
dos canais de comunicação, conforme orientação da presidência;  proporcionar aos 
vereadores, assessores e a Câmara como um todo, espaço junto a mídia e aos diversos 
segmentos formadores de opinião, divulgando os trabalhos realizados pela casa legislativa;  
manter contatos com os órgãos de imprensa, fornecendo notas, textos, relatórios, bem 
como agendar entrevistas individuais e coletivas com os jornalistas; exercer assessoria em 
assuntos de jornalismo e outras atividades afins. 
 
10 – Do Assessor de Compras II (CCA IV) (*1) 
 
Atribuições: apoiar o Assessor do Compras promovendo o acompanhamento à 
realização de licitações para compra de materiais e contratações de serviços necessários 
às atividades da Câmara; executar atividades relativas à gestão de material e patrimônio, 
em conjunto com o setor de almoxarifado e patrimônio; dar apoio técnico e administrativo à 
comissão permanente de licitação e ao pregoeiro, caso aplicável; propor e promover política 
de compras da Câmara; coordenar serviços de padronização de materiais e insumos; 
normatizar atividades de aquisição e distribuição de materiais e insumos e sua 
implementação; elaborar minutas de contratos, convênios, termos de parcerias, aditivos, 
licitação e demais contratos administrativos, submetendo a procuradoria jurídica e controle 
interno para análise; prever as aquisições de materiais e serviços de acordo com as 
especificações das unidades; efetuar estudos para simplificação de tipos de materiais; 
verificar, antes da aquisição de material, se o mesmo não encontra em estoque no 
almoxarifado e demais atribuições previstas na estrutura administrativa e afins.” 
 
 
11 - Do Assessor de Arquivo  e Digitalização (CCA V) (CCA IV) (*1) 

 
Atribuições: Promover a guarda dos documentos acumulados e avaliados pela 
Câmara; manter a documentação organizada, de acordo com o princípio de proveniência 
em satisfatórias condições de higiene; atender às consultas de órgãos de origem; preparar 
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a documentação para o recolhimento e efetuar a destruição dos documentos destinados à 
eliminação; elaborar termos de eliminação e recolhimento da documentação; custodiar e 
processar tecnicamente os documentos de origem privada adquiridos pelo órgão; promover 
a descrição do acervo, mediante elaboração de instrumentos de pesquisa, que garantam 
pleno acesso às informações contidas nos documentos; digitalizar os processos de inteiro 
teor, promovendo o devido backup; criar em conjunto com o setor de informática banco de 
dados dos processos digitalizados para disponibilidade dos setores competentes e efetuar 
outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 
 
11 A - Do Assessor I (CCA V) (*1) 
 
Atribuições: Assessorar o Órgãos Diretos e Indiretos em seus trabalhos internos e 
externos dentro de suas atribuições; realizar estudos e coletar informações que subsidiem 
a tomada de decisões etc.” 
12 - Do Assessor de Segurança (CCA VI) 
 
Atribuições: Manter serviço permanente de portaria e exercer a vigilância contínua na 
parte interna e externa do edifício sede da Câmara; acender e apagar as luzes da sede 
da Câmara, observando os horários e/ou necessidades; zelar pela segurança dos 
servidores municipais; manter a devida correção ao acesso ao plenário e sede da 
Câmara e efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 
 
13 - Do Assessor de Protocolo e Recepção (CCA VI) 

 
Atribuições: Atendimento ao público em geral (telefone); atendimentos ao público (guichê); 
recebimento de documentos e processos em geral (ofícios, memorando, requerimentos, 
etc..); classificação dos documentos recebidos; classificação e expedição de documentos; 
pesquisas sobre processo(s): histórico; distribuição interna dos documentos e processos; 
informação sobre andamento de processos e documentos; cadastramento de processos e 
documentos; conferência da documentação; recebimentos e devolução de correspondência 
e malote; relação de remessa de material diverso e efetuar outras atividades afins, no 
âmbito de sua competência. 
 
14 - Do Assessor de Copa (CCA VII) 

 
Atribuições: Auxiliar no preparo de lanches e similares; manter a ordem e a limpeza da 
copa, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres etc; auxiliar na seleção de 
produtos perecíveis para preparação de alimentos; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e efetuar outras 
atividades afins, no âmbito de sua competência. 
 
15 - Do Assessor de Conservação e Manutenção (CCA VII) 
 
Atribuições: Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, 
pias, vidraças, jardins) da sede da Câmara; utilização de produtos de limpeza; transporte 
de móveis e objetos em geral na sede da Câmara; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza da função e efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua 
competência. 
 
(*1) Obs: Alteração pela Lei Municipal n° 754 de 01/04/22 

(*2) Obs: Alteração pela Lei Municipal n° 757 de 26/05/22 
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